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СА АЗ да пус кае, што ка ра на вi рус 
рас паў сюдж ва ец ца i з ды хан нем

Су свет ная ар га нi за цыя 

ахо вы зда роўя пры зна ла 

на яў насць до ка заў та го, 

што COVID-19 мо жа рас-

паў сюдж вац ца з дроб ны мi 

кроп ля мi, якiя вы ды ха юц ца 

ча ла ве кам, па ве да мi ла Бi-

бi-сi. Аэ ра золь з та кiх кро пель мо жа за хоў вац ца ў па вет ры 

пра цяг лы час. Да гэ туль ар га нi за цыя лi чы ла асноў ным спо-

са бам рас паў сюдж ван ня вi ру са буй ныя кроп лi, якiя вы кiд-

ва юц ца пры чхан нi i каш лi. Гэ тыя кроп лi хут ка ася да юць на 

па верх нi, ме на вi та на гэ тым грун та ва ла ся рэ ка мен да цыя 

час цей мыць ру кi. Ра ней у ад кры тым лiс це 200 на ву коў-

цаў аб вi на ва цi лi СА АЗ у тым, што яна не да ацэнь вае ро лю 

аэра  золь на га спо са бу пе ра да чы ў рас паў сюдж ван нi вi ру са. 

Пе ра да чу вi ру са па па вет ры нель га iг на ра ваць у рам ках 

ба раць бы з пан дэ мi яй, за явi ла тэх нiч ны ды рэк тар СА АЗ 

па кант ро лi над рас паў сюдж ван нем за хвор ван няў Бе не дэ та 

Алег ран цы. Па яе сло вах, на яў ныя да ныя не вы клю ча юць 

маг чы мас цi та го, што кроп лi, якiя пе ра но сяц ца па па вет ры, 

мо гуць быць кры нi цай за ра жэн ня ва ўмо вах на яў нас цi вя лi-

кай коль кас цi лю дзей, а так са ма ў за кры тых па мяш кан нях i 

тых, што дрэн на пра вет ры ва юц ца. Ра зам з тым, прад стаў нi-

кi СА АЗ ад зна ча юць, што до ка зы аэ ра золь най пе ра да чы — 

па пя рэд нiя i ма юць па трэ бу ў да дат ко вай пра вер цы.

Еў ра пол пра вёў апе ра цыю, пад час якой 
арыш та ва на больш за ты ся чу ча ла век

Па лi цыя Фран цыi, Нi дэр лан даў i Анг лii пра вя ла най-

буй ней шую ў гiс то рыi апе ра цыю су праць ар га нi за ва най 

зла чын нас цi. Кан фiс ка ва ныя зброя, мiль ё ны фун таў i 

еў ра, то ны нар ко ты каў. Гэ та ад бы ло ся дзя ку ю чы та му, 

што па лi цыя здо ле ла рас шыф ра ваць сак рэт ны чат, праз 

якi ме лi зно сi ны па да зра ва ныя. Па звест ках бры тан скай 

па лi цыi, EncroChat вы ка рыс тоў ва лi больш за 60 ты сяч 

ча ла век, у тым лi ку 10 ты сяч у Вя лi ка бры та нii. У фран цуз-

скай жан дар ме рыi лi чаць, што 90 % з iх бы лi ўцяг ну тыя 

ў зла чын ную дзей насць. У На цы я наль ным агенц тве па 

ба раць бе са зла чын нас цю Вя лi ка бры та нii па да зра юць, 

што ме сен джар вы ка рыс тоў ваў ся для ад мы ван ня гро шай 

i не за кон на га ганд лю.

У Вя лi ка бры та нii на пад трым ку куль ту ры 
вы дат ку юць 1,5 млрд. фун таў

Каб мiн Злу ча на га Ка ра леў ства мае на мер пад тры маць 

iн дуст рыю спек так ляў i ўста но вы куль ту ры ў цэ лым. Га лi на, 

якая пры но сi ла вя лi кiя гро шы ў каз ну Бры та нii, апы ну ла ся 

на мя жы банк руц тва з-за ка ран цiн ных мер. Част ка срод-

каў — крэ ды ты на льгот ных умо вах, част ка — ура да выя 

гран ты. Олi вер Доў дэн, мi нiстр куль ту ры Вя лi ка бры та нii, 

тым не менш за клi каў гля дзець у бу ду чы ню без iлю зiй: «На 

жаль, па вi нен пры знаць, што вы жы вуць ва ўмо вах, якiя 

скла лi ся, не ўсё. I не ва ўсiх за ха ва ец ца ра бо та. Зваль-

нен нi бу дуць, як i за крыц цi тэ ат раў». Але i ў гэ тай сi ту а цыi 

мно гiя з тых, хто на ле жыць да цэ ха ак цё раў i рэ жы сё раў, 

ме ры пад трым кi вi та лi. Як, на прык лад, ак цёр Сэм Уэст: 

«Спа дзя ю ся, што нам гэ тыя срод кi да па мо гуць па збег-

нуць да лей шых зваль нен няў, тэ ат ры здо ле юць ад крыц ца 

i па чаць пра ца ваць».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На двор'еНа двор'е

Не да бор 
па цеп лы ні
На эк ва та ры ле та сі ноп ты кі 
нам абя ца юць ха лод ны 
дождж і тэм пе ра туру 

на 2—5 гра ду саў ні жэй нор мы
Хто кры чаў, што душ на і па-

тра ба ваў све жа га па вет ра? 

Да пла ка лі ся, даклі ка лі ся? 

Тэм пе ра тур ны рэ жым для гэ-

тых дзён лі пе ня ві да воч на не 

да бі рае і больш ад па вя дае 

на двор'ю трэ цяй дэ ка ды мая. 

Асаб лі ва ха лад на ва та ў ра ніш-

нія га дзі ны. І та кое даждж лі вае 

на двор'е за ха ва ец ца да кан ца 

тыд ня, па ве дам ля юць спе цы я-

ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван-

ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мінп ры ро ды.

У су бо ту ня бес ная кан цы ля рыя 

тро хі злі ту ец ца. У гэ ты дзень ад-

чу ец ца ўплыў цёп лых па вет ра ных 

мас і ак тыў ных фран таль ных раз-

дзе лаў, якія пры ня суць шмат аб ло-

каў і даж джоў, у асоб ных ра ё нах 

ча ка юц ца моц ныя даж джы. Ве цер 

бу дзе паў днё вы, днём з пе ра хо дам 

на паў ноч на-за ход ні па ры віс ты, ра-

ні цай і ўдзень пры на валь ні цах моц-

ны па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы бу дзе ад плюс 13 да плюс 

20 гра ду саў. Удзень ча ка ец ца 22—

28 цяп ла, на паў днё вым усходзе 

кра і ны бу дзе да плюс 30 гра ду саў.

У ня дзе лю нас ча кае чар го вая 

зме на на двор'я. Праз тэ ры то рыю 

Бе ла ру сі ста не пе ра мя шчац ца ха-

лод ны ат мас фер ны фронт, услед 

за якім з паў ноч на га за ха ду Еў ро-

пы пач не рас паў сюдж вац ца све жая 

па вет ра ная ма са. Бу дзе пе ра ва-

жаць воб лач нае на двор'е. У мно гіх 

ра ё нах кра і ны прой дуць даж джы, 

мес ца мі пра гры мяць на валь ні цы. 

Ве цер бу дзе паў ноч на-за ход ні, паў-

днё ва-за ход ні, па ры віс ты. Тэм пера-

ту ра ўна чы скла дзе ад плюс 9 да 

плюс 15 гра ду саў, удзень — толь кі 

13—20 цяп ла. Па паў днё вым ус хо-

дзе кра і ны бу дзе яшчэ кам форт-

на: уна чы — плюс 16—19 гра ду саў, 

удзень — 21—28 цяп ла.

Не ра дуе нас па пя рэд ні пра гноз 

ай чын ных сі ноп ты каў на па ча так 

дру гой дэ ка ды лі пе ня. Так, у пер шай 

па ло ве на ступ на га тыд ня мы за ста-

нём ся пад уплы вам ат мас фер ных 

фран тоў і ха лод най па вет ра най ма-

сы, якая сфар мі ра ва ла ся ў паў ноч-

ных шы ро тах. Бу дзе хо лад на, шмат 

аб ло каў і даж джоў. Ве цер паў ноч ны 

ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ся-

рэ дзі не ле та (15 лі пе ня) уна чы скла-

дзе 8—15 гра ду саў са зна кам плюс, 

удзень — 14—20 цяп ла, у асоб ных 

ра ё нах пры пра цяг лых пра яс нен нях 

сон ца змо жа на гра ваць па вет ра да 

плюс 23 гра ду саў. Та кі тэм пе ра тур-

ны фон бу дзе на 2—5 гра ду саў ні-

жэй нор мы ў гэ тым ме ся цы.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У рам ках цы ры мо ніі ад крыц ця но ва га аб'-

ек та ста лі цы прай шлі па ка заль ныя вы ступ-

лен ні ро ле раў дзяр жаў най уста но вы аду ка цыі 

«Цэнтр да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі 

«Вік то рыя» і ад кры тая трэ ні роў ка спарт сме-

наў уста но вы «Дзі ця ча-юнац кая спар тыў ная 

шко ла па лыж ных ві дах спор ту» га лоў на га 

ўпраў лен ня фі зіч най куль ту ры, спор ту і ту рыз-

му Мін гар вы кан ка ма.

Даў жы ня ўся го марш ру ту лы жа ро лер най 

тра сы скла дае два з па ло вай кі ла мет ры і ўяў-

ляе са бой па ла су для кань ко ва га хо ду з лыж-

нёй для кла січ на га хо ду по бач. Шы ры ня яе 

скла дае 4-5 мет раў. Здзейс ніць шпа цыр па 

тра се тут мож на не толь кі днём, але і ўве ча-

ры — для зруч нас ці ўздоўж да рож кі ўста ноў-

ле ны асвят ляль ныя мач ты, так са ма ёсць пункт 

пра ка ту спар тыў на га ін вен та ру.

— Пар ты зан скі ра ён з'яў ля ец ца са мым ма-

ла дым у го ра дзе, але сён ня тут 342 аб' ек ты 

для за ня ткаў спор там, — рас ка заў кі раў нік 

Адмі ніст ра цыі Пар ты зан ска га ра ё на Ва ле-

рый ВА РА НІЦ КІ. — Яшчэ адзін з іх — гэ та 

да рож ка, рэ кан стру я ва ная для ка тан ня на 

ро лі ка вых кань ках, яна пры ста са ва ная для 

лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. Па бу-

да ва ны су час ныя раз дзя валь ні, пункт пра ка ту 

і цір. Я спа дзя ю ся, што жы ха ры ра ё на і го ра да 

ацэ няць гэ ты аб' ект, і на ім вы рас туць год ныя 

лю дзі і доб рыя спарт сме ны.

Дзя ку ю чы рэ кан струк цыі аб' ект аб за вёў ся 

ад кры тым стрэль бі шчам на 16 уста но вак, дзе 

змо гуць трэ ні ра вац ца юныя бія тла ніс ты. Ма-

дэр ні за ва ны пункт пра ка ту: тут за мя ні лі мэб лю 

і аб ста ля ван не, зра бі лі ўчас так для суш кі 

і за хоў ван ня абут ку з ро лі ка вы мі кань ка-

мі і лы жа мі, ра бо чыя мес цы для ра мон ту 

лы жаў і ро лі каў. Ар га ні за ва на зо на за хоў-

ван ня рэ чаў на вед валь ні каў, якія прый-

дуць на тра су са сва ім ін вен та ром.

— Перш за ўсё я ха чу вы ка заць шчы-

рую па дзя ку Ад мі ніст ра цыі Пар ты зан ска-
га ра ё на за гэ тую тра су для ка тан ня на 
ро лі ка вых кань ках. Я ве даю, якой пра цы 
па тра ба ва ла яе бу даў ніц тва. Спа дзя ём ся, 
гэ та ацэ няць жы ха ры го ра да і асаб лі ва 

ма ла дое па ка лен не, прад стаў ні кі яко га 

хут ка ўвой дуць у лік на шых лыж ні каў і 

бія тла ніс таў, — ад зна чыў стар шы ня 

Бела рус кай фе дэ ра цыі бія тло на, за слу жа-

ны трэ нер Бе ла ру сі па бія тло не Анд ры ян 

ЦЫ БУЛЬ СКІ.

Ад зна чым, што ма са но вых спар тыў ных аб'-

ек таў з'яў ля ец ца па ўсёй кра і не. На прык лад, 

на гэ тым тыд ні ў На ва груд ку ад крыў ся фіз-

куль тур на-азда раў лен чы комп лекс «Лі дар». 

Ця пер там ёсць спар тыў ная за ла з тры бу на мі 

на 750 гля дац кіх мес цаў, 25-мет ро вы ба сейн, 

за ла ба раць бы, трэ на жор ная і фіт нес-за лы, 

па мяш кан ні для за ня ткаў лёг кай ат ле ты кай, 

на столь ным тэ ні сам, а так са ма ка фэ. По бач 

раз ме шча ны дзве пля цоў кі для гуль ні ў пляж-

ны фут бол і ва лей бол, вар каўт-комп лекс, аб-

ста ля ва ны пляж і аў та ста ян ка. За бяс пе ча на 

да ступ насць для асоб з ін ва лід нас цю: ёсць 

ліфт, у ба сей не — спе цы яль ны пад' ём нік, ма-

юц ца срод кі ві зу аль най і так тыль най ін фар-

ма цыі. Ад зна чым, што комп лекс пры зна ча ны 

не толь кі для юных ат ле таў: тут мо жа зай мац-

ца лю бы ах вот ны. Га ра джа не даў но ма ры лі 

аб сучас ным аб' ек це для за ня ткаў фіз куль ту-

рай і спор там.

«Што год мы ад кры ва ем не каль кі та кіх спар-

тыў ных збу да ван няў. На прык лад, у Гро дзен-

скай воб лас ці ў па чат ку гэ та га го да ана ла гіч-

ны комп лекс па чаў пра ца ваць у Аст раў цы, — 

ад зна чыў на ад крыц ці аб' ек та ў На ва груд ку 

міністр спор ту і ту рыз му Бе ла ру сі Сяр гей 

КА ВАЛЬ ЧУК. — У пла нах — бу даў ніц тва 

ФАКа ў Сло ні ме. Да кан ца лі пе ня скон чыц ца 

рэ кан струк цыя пла валь на га ба сей на ў Смар-

го ні. Па стаў ле на за да ча, каб у кож ным ра-

ён ным цэнт ры бы лі па доб ныя аб' ек ты, і мы 

па сту по ва ру ха ем ся да вы зна ча ных мэт».

Так са ма на гэ тым тыд ні ўра чыс та ад кры лі 

но вую фут боль ную пля цоў ку ў Дуб роў не, яна 

раз ме шча на ў гу ста на се ле ным мік ра ра ё не 

го ра да, па мер по ля скла дае 20 на 40 мет раў. 

Яго з'яў лен не бу дзе спры яць раз віц цю фут бо-

ла — вя ду ча га ў ра ё не ві ду спор ту.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Ак цыя бы ла іні цы я ва ная ву чо-

ны мі на пя рэ дад ні 75-год дзя Вя лі-

кай Пе ра мо гі, але збор ся мей ных 

і пры ват ных гіс то рый пра цяг ва ец-

ца. У най блі жэй шы час пла ну ец-

ца не толь кі вы да ваць ус па мі ны 

ў кні гах, але і ства рыць асоб ны 

сайт. На элект рон ным рэ сур се 

бу дзе зме шча на больш ма тэ ры я-

лаў, чым у па пя ро вым вы дан ні, бо 

не ка то рыя сем'і да сы ла юць вя лі-

кую коль касць ко пій да ку мен таў, 

ліс тоў з фрон ту, фа та гра фій род-

ных. Ву чо ныя про сяць да сы лаць 

так са ма фа та гра фіі і не вя лі кую ін-

фар ма цыю, у тым лі ку і пра са міх 

аў та раў, якія за хоў ва юць і на кі роў-

ва юць гэ тыя ма тэ ры я лы на ад рас 

Ін сты ту та гіс то рыі НАН (на сай це 

ўста но вы ёсць асоб ная спа сыл ка, 

звя за ная з ак цы яй, ад ска на ва ныя 

да ку мен ты, фа та гра фіі і ўспа мі ны 

пры ма юць на элект рон ны ад рас 

nl19411945@mаіl.ru).

Ва ен ная тэ ма ты ка заў сё ды 

доб ра асвят ля ла ся ў на шай кра і-

не. Ча го толь кі вар тае 146-том нае 

вы дан не кніг «Па мя ці»! На огул 

за пас ля ва ен ныя га ды бе ла рус-

кі мі ву чо ны мі пад рых та ва на ка ля 

12 ты сяч вы дан няў роз на га кштал-

ту ад фун да мен таль ных прац да 

да ку мен таль ных збор ні каў. Але 

«На род ны ле та піс» — гэ тая ары-

гі наль ная і не паў тор ная се рыя 

(дру гую кні гу пла ну ец ца зра біць 

да кан ца гэ та га го да). Па доб ная 

ра бо та яшчэ не пра во дзі ла ся ні ў 

ко га з на шых су се дзяў. Тут су аў-

та ра мі ста но вяц ца прос тыя лю дзі 

і да сла ныя імі гіс то рыі — вель мі 

каш тоў ная кры ні ца ін фар ма цыі. 

У ся мей ных ша фах за хоў ва юц ца 

да ку мен ты і звест кі, якіх не зной-

дзеш у ар хі вах. «Гіс то рыя па чы на-

ец ца, ка лі яна пер са ні фі ка ва ная, 

ка лі мы ве да ем, не прос та пра па-

дзею, а і пра яе ўдзель ні каў: які 

ка ман дзір пад няў у ата ку, хто кі-

нуў ся на амб ра зу ру, што гэ та бы лі 

за лю дзі. І та кіх звес так у ар хі вах 

ня шмат, але яны за хоў ва юц ца ў 

на род най, ся мей най па мя ці», — 

за ўва жае за гад чык ад дзе ла ва-

ен най гіс то рыі Бе ла ру сі Ін сты-

ту та гіс то рыі На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Аляк сей ЛІТ ВІН.

Ка лі пра ве тэ ра наў, якія да жы-

лі да 70—90-х га доў, яшчэ маг лі 

быць ней кія пуб лі ка цыі, то пра тых 

сал дат і афі цэ раў, і на ват Ге ро яў 

Са вец ка га Са ю за, што па мер лі ў 

пас ля ва ен ныя га ды, звес так не 

ха пае. Але іх яшчэ мож на ад шу-

каць — пра іх па мя та юць дзе ці, 

уну кі, ся мей ныя гіс то рыі пе ра каз-

ва юц ца праў ну кам.

Важ на не толь кі за пі саць апо-

ве ды све дак ва ен ных па дзей, якіх 

з кож ным го дам ста но віц ца ўсё 

менш, але і абу дзіць ці ка васць 

мо ла дзі да гіс то рыі сва ёй кра і ны. 

«Вы ха ваць ло зун га мі ці за клі ка мі 

не маг чы ма. Мы ха це лі, каб пад-

рас та ю чае па ка лен не ўдзель ні ча-

ла ў гэ тай вы са ка род най спра ве па 

ства рэн ні ле та пі су», — ад зна чыў 

ака дэ мік-сак ра тар Ад дзя лен ня 

гу ма ні тар ных на вук і мас тац-

тваў НАН Бе ла ру сі Аляк сандр 

КА ВА ЛЕ НЯ. Ме на ві та так — праз 

сям'ю, праз аповеды пра аса біс-

ты ўнё сак бліз кіх лю дзей дзе цям 

і мо ла дзі бу дзе пе ра да вац ца праў-

да пра вай ну, а гэ та най леп шая 

пры шчэп ка ад фаль сі фі ка цый. 

І што це шыць, дзе ці і на стаў ні кі 

ад гук ну лі ся на прось бу ву чо ных, 

свае ся мей ныя гіс то рыі да сы ла лі 

на ват вуч ні пя тых і пер ша га кла-

саў. Так са ма да лу чы лі ся да ак цыі 

ра бот ні кі му зе яў.

У пер шай кні зе На род на га ле-

та пі су зме шча ны гіс то рыі, за пі са-

ныя ў тым лі ку і ву чо ны мі, і жур-

на ліс та мі. Уся го на дру ка ва на ка ля 

40 ма тэ ры я лаў, у не ка то рых з іх 

га во рыц ца пра не каль кіх удзель-

ні каў Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

зга да на ка ля 60 ім ёнаў.

Вы дан не бу дзе ка рыс нае для гіс-

то ры каў, края знаў цаў і на стаў ні каў. 

І спра ва не толь кі ў тым, што яно 

змя шчае ўні каль ную ін фар ма цыю, 

гэ та свое асаб лі вы да па мож нік, які 

пад каз вае, як мож на пра ца ваць з 

ін ды ві ду аль най па мяц цю. Да та-

го ж бе ла рус кія ву чо ныя пер шы мі 

на пост са вец кай пра сто ры яшчэ ў 

2004 го дзе вы пус ці лі пад руч нік па 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

які пры зна ны най леп шым у СНД. 

Сён ня ён пе ра вы да дзе ны, і ў ім з'я-

ві ла ся руб ры ка, пры све ча ная ства-

рэн ню на род на га ле та пі су вай ны.

На пра цоў кі бе ла рус кіх ву чо ных 

за ці ка ві лі ка лег з су сед ніх кра ін.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ус пом ніць усіхУс пом ніць усіх Як гіс то рыю на поў ніць ім ёна мі?
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Для доб рых стар таўДля доб рых стар таў

Ад ра зу пас ля аб вя шчэн ня ўсе на род най ак цыі па збо ры ма тэ ры-

я лаў, звя за ных з Вя лі кай Ай чын най вай ной, у Ін сты тут гіс то рыі 

На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі ста лі па сту паць ра бо ты, 

фа та гра фіі і ска ны ста рых да ку мен таў з усіх кут коў кра і ны, што 

за хоў ва юц ца ў сем' ях. Ужо са бра на больш за дзве сот ні тэкс таў, 

част ка з іх на ват на дру ка ва ная — у пер шай кні зе «На род на га ле-

та пі су Вя лі кай Ай чын най вай ны: ус пом нім усіх».


